Hvorfor LOP?
I 2007 fikk jeg en hilsen fra en god venn og tidligere kollega. Han håpet at han kunne GIRE
meg opp til å bli medlem i LOP.
Dette var samme året som jeg var blitt pensjonist.
Min gode venn var engasjert i samfunnsspørsmål, i forskjellsbehandling og rettferdighet,
ikke minst i forhold til pensjonsutviklingen og pensjonsreformen.
Han hadde glødende og velformulerte leserinnlegg med referanser og beregninger. Dette
gjorde inntrykk på meg.
Det at LOP satte pensjonsutfordringene på dagsorden var en viktig, kanskje den viktigste
grunnen, for meg til å melde meg inn i organisasjonen.
At LOP arbeider for en riktig / rettferdig pensjonsutvikling, ikke en underregulering og
diskriminering gjennom avkortning av pensjonen, er helt nødvendig.
Men det er ikke bare pensjonssaken som gjør det interessant å være medlem.
LOP er et fellesskap, et møtested for tidligere / gamle kjente og nye bekjentskap.
Det er både sosialt og kulturelt berikende å delta og å være med.
Det arrangeres bl.a.
• aktuelle kurs
• kjekke turer i inn- og utland
• flotte møter med aktuelle foredrag, som f.eks. i dag
• festmøter med kulturinnslag
• og ikke minst - god drøs, kaffe og noe å bite i.
I tillegg til pensjonssaken, er der og mange andre saker som sentralstyret setter på
dagsordenen og jobber aktivt med.
Jeg kan bl.a. nevne :
• Tannhelse - tennene er og en del av kroppen
• Kvinnesykdommer - noe som har vært nedprioritert
• At eldre må tas med i beslutninger som angår oss
• Og fokus på eldrerådsarbeidet i kommuner og fylkeskommuner
Og står vi pensjonister samlet, så er vi sterke og oppnår noe - og ikke minst så kan vi ha det kjekt sammen.
Vi utgjør en viktig ressurs i samfunnet. Vi kan ikke overses eller overkjøres.
Jeg heier på Ranveig (Bærheim) og sentralstyret som jobber med disse viktige sakene
sentralt, som står på og blir tatt på alvor i forbindelse med trygdeoppgjør, i drøftinger og
forhandlinger.
Stor takk til dere !
Og ikke minst takk til min gode venn som fikk GIRET meg opp.
Kan jeg GIRE opp noen andre i dag?
Aase-Brit Borsheim, nestleder i LOP Rogaland Sør

